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Záznam webináře Dovolená a její čerpání 
Druhy dovolené – Vznik práva na dovolenou, možnosti a podmínky jejího čerpání – 

Převod dovolené v souladu s právními přepisy a správné zjištění rozsahu dovolené  
 

Začíná období, kdy zaměstnanci čerpají dovolenou a jejich zaměstnavatelé musí tento fakt 

zohlednit v rámci pracovněprávní agendy. Správné zjištění podmínek pro vznik práva na 

dovolenou, určení jejího rozsahu a čerpání dovolené v souladu se zákonem je základem 

bezproblémového vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec a zejména zaměstnavatelům pomůže 

vyhnout se zbytečným omylům a případně i správním sankcím na úseku dovolené.  
 

Přednáší: JUDr. Marilla Kokešová, samostatný advokát s komplexní advokátní praxí a 

důrazem na pracovní právo 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře vám poskytne komplexní informace k právní úpravě dovolené, k 

podmínkám pro vznik práva na dovolenou a správnému určení jejího rozsahu v některých 

složitějších případech. Osvojíte si správné postupy pro čerpání dovolené z pohledu 

zaměstnavatele a pro její převedení v souladu se zákonem. Získáte informace o pravidlech, 

která platí pro možnost finanční náhrady namísto nevyčerpané dovolené. Jako zaměstnavatelé 

v rámci webináře obdržíte návod správného postupu v oblasti čerpání a převádění dovolené v 

souladu se zákonem tak, abyste se vyhnuli zbytečným nesrovnalostem a případně i správním 

sankcím ze strany kontrolních orgánů. 

 

Komu je záznam webináře určen: vrcholovým manažerům, personalistům, specialistům v 

oblasti práce a mezd, podnikovým právníkům a manažerům lidských zdrojů jak ze 

soukromého, tak z veřejného sektoru. Dále je určen všem, kteří se o tuto problematiku 

zajímají, včetně zaměstnanců v pracovním poměru. 

 

Program nahrávky webináře: 

Dovolená, její účel a funkce 

Základní právní úprava dovolené 

Druhy dovolené  

Vznik práva na dovolenou 

Rozsah dovolené, zjištění rozsahu dovolené v některých složitějších případech 

Čerpání a převádění dovolené 

Možnost finanční náhrady za dovolenou 
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Závazná objednávka záznamu webináře Dovolená a její čerpání  
Cena záznamu webináře: 920,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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